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De raad vergadert over het 
begrotingstekort: 

minder uitgaven of meer inkomsten?
Kom luisteren op 18 december!

Gemeente Zandvoort

Schip in 
het nieuws

‘Zou het niet gewoon een 
goede marketingstunt  

van de VVV zijn geweest?’

De Mannetjes BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

zondag 16 december 2012 
Kerstconcert uitgevoerd door het

Alphens Kamerkoor 
‘CANTABILE’

m.m.v. Simon Stelling – dirigent
Gerard Poort – orgel

Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00
Voor meer informatie: 
Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

Under the Christmas tree
Zaterdag 15 december • 10.00 tot 18.00 uur

Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie

Kon. Onderscheiding 
voor Hans Willemse

Plaatsgenoot Hans Willemse heeft vrijdagavond een Ko-
ninklijke Onderscheiding (KO) van burgemeester Niek 
Meijer mogen ontvangen. Willemse hoefde niet eens 
ergens naartoe te worden gelokt. Hij vierde die dag na-
melijk dat hij 20 jaar als vrijwillige brandweerman zijn 
diensten draait en dat is voor de VRK aanleiding om een 
herinneringskruis uit te delen aan de jubilaris.

Willemse had dus niets in de 
gaten toen hij door Meijer 
werd toegesproken en het 
kruis opgespeld kreeg. Toen 
Zandvoorts eerste burger 
hem erop attendeerde dat 
hij de penning aan de ambts-
keten met het Nederlandse 
wapen aan de voorkant had 
hangen en hem uitlegde dat 
hij namens Hare Majesteit 
sprak, drong het nog niet 
echt tot hem door. Pas bij 

de beroemde woorden: 
“Het heeft Hare Majesteit 
behaagd om u te benoe-
men tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau……”, viel het 
muntje. Meijer meldde ook 
nog ander zaken zoals bij-
voorbeeld zijn werk voor de 
stichting Viering Nationale 
Feestdagen. Na het voor-
lezen van de oorkonde die 
erbij hoort, werden hem de 
versierselen die bij de KO ho-
ren opgespeld. 

Willemse heeft niet al die 
20 jaar bij het Zandvoortse 
korps dienst gedaan, ook in 
Haarlem is hij dienstbaar ge-
weest voor de samenleving. 
Daar heeft hij bijvoorbeeld 
de verschrikkelijke brand 
die de Koningskerk in de as 
legde meegemaakt. Namens 
de Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd met deze 
dik verdiende onderscheiding.

Hans Willemse

Schip voor de kust van Zandvoort in problemen
Zondagavond om circa 19.30 uur is de 170 meter lange en 27 meter brede bulkcarrier 
Ocean Victory vlak voor de kust van Zandvoort ernstig in de problemen gekomen. Het 
onder Panamese vlag varende schip, met een 20 bemanningsleden aan boord, was 
over een boei gevaren waardoor de ketting van de boei in de schroef terecht kwam. 
Het schip raakte stuurloos en werd door de westnoordwestenwind richting de Zand-
voortse kust, ter hoogte van het Palace Hotel, geblazen.

De Ocean Victory was juist 
uit IJmuiden vertrokken en 
was zonder lading op weg 
naar haar volgende be-
stemming. Direct werden de 
alarmdiensten ingeschakeld 
en een tweetal sleepboten. 
De Zandvoortse reddings-
boot Anna Poulisse en die 
van IJmuiden, de Koos van 

Het vrachtschip Ocean Victory lag vlak voor de kust van Zandvoort | Foto: Irma de Jong

Messel, werden stand-by 
gehouden om eventueel de 
bemanning te evacueren. 
Tevens waren twee offshore 
reddingshelikopters in de 
lucht. De straffe windkracht 
8, die voor circa 4 meter hoge 
golven zorgde, bemoeilijkte 
het werk van de reddings-
diensten.

Rond 21.30 uur lukte het 
vanaf sleepboot ‘Hercules’ 
om een kabel aan de Ocean 
Victory vast te maken, maar 
toen werd getracht het 
schip richting zee te trek-
ken brak de tros. Vervolgens 
ondernam de Kustwacht 
met sleepboot ‘Ievoli Black’ 
opnieuw een poging . 

Uiteindelijk is de Ocean 
Victory op ongeveer 2,5 kilo-
meter van de vaste wal voor 
anker gegaan en was de 
situatie voor dat moment 
veilig. 

Een woordvoerder van de 
KNRM meldde dat indien 
het schip op een zandbank 
vast zou komen te liggen, zij 
niet om kan vallen. Het schip 
heeft namelijk ballasttanks 
die eventueel leeggepompt 
zouden kunnen worden 
waardoor het meer drijf-
vermogen zou krijgen. De 
bemanning is niet in direct 
gevaar geweest en werd dus 
niet van boord gehaald. 

Oorspronkelijk zou het schip 
maandagavond worden ge-
borgen maar doordat de 
harde wind aanhield, besloot 
de bergingsmaatschappij in 
samenspraak met specia-
listen van de Havenbedrijf 
van Amsterdam, de berging 
te verschuiven naar dins-
dagochtend. In alle vroegte 
werd de Ocean Victory door 
5 sleepboten naar IJmuiden 
gesleept waar zij rond 11.00 
uur aankwamen. Inspecteurs 
gaan nu kijken of en hoe 
groot de schade is. 
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

burgerlijke stand
1 december - 7 december 2012
Geboren:
Jack Henri, zoon van: Wessels, Wester Willem Paul en: van 
Campen, Anne Clara Margaretha Johanna.

Ondertrouwd:
Koper, Ronald en: Boers, Cornelia Akkelina Klazina.

Overleden:
van Drunen, Karel, oud 96 jaar.
Schellart geb. Busch, Ingrid Karin, oud 56 jaar.
Allertz geb. de Vries, Anna Paulina, oud 88 jaar.
van Paassen geb. Luk, Dorothea Yvonne, oud 66 jaar.
van Dijk, Jan, oud 63 jaar. 

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastoor M. Wagemaker

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

Het komt goed
“Ja, want jullie houden van me”

Jij blijft altijd bij ons
En wij blijven altijd bij jou

Bedroefd geven wij kennis dat van ons is heengegaan

Gerritje Vonk ~ Weber
Zandvoort,  Haarlem, 
27 maart 1928  4 december 2012

  Jaap

  Mart & Annelies
  Marije, Jasmijn

Correspondentieadres:
M. Vonk
Rio Grandelaan 50
2051 LM  Overveen

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Sfeervolle kerstboeketten
en kerststukken

P.S. Let op onze aanbiedingen!

In liefdevolle herinnering

12-12-1995                                     12-12-2012

Herman Strijder

Lieve papa, je bent alweer 17 jaar niet meer hier!
Ik mis je nog iedere dag! Liefs Anne-Marie

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
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Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma T/M 19 DEC 2012

HOTEL TRANSSYLVANIE 
HOTEL VOL MONSTERS  3D (NL)
ZA-ZO-WO om 12.45 uur 

MEES KEES (NL)
ZA-ZO-WO om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE
ZA-ZO om 16.30 uur en DO t/m DI om 19.00 uur

SKYFALL
Do t/m ZO 21.45 uur 

DE MARATHON
MA t/m WO 21.45 uur

ANgELS SHARE
WO om 19.30 uur

Verwacht: De vijf legendes 20/12 + Wreck-it Ralph 10/1

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

column

Als columnist van de ZC moet 
je je af en toe buiten de dorps-
grenzen kunnen begeven. Want 
op een goed moment kun je het 
nergens anders meer over heb-
ben dan over Zandvoort en ein-
dig je op een plek in Haarlem, die 
in de Gouden Gids onder ‘psychi-
atrie’ staat en waar Napoleon je 
buurman is. Bovendien verruimt 
het je blik. Zoals laatst mijn blik 
op de Nederlandse samenleving. 

Onderweg naar huis, hoorde ik 
op de radio dat twee scholen in 
Gelderland mediatraining aan 
scholieren wilden laten geven. 
Dit naar aanleiding van schok-
kende interviews die Powned 
met scholieren deed, toen be-
kend werd dat de ongelukkige 
grensrechter toen nog voor zijn 
leven vocht. Ik kan me niet heu-
gen ooit zo verbijsterd te zijn ge-
weest door een nieuwsbericht. 
Om te voorkomen dat scholie-
ren voortaan ongenuanceerd en 
respectloos uit de hoek zouden 
komen, was men van plan om ze 
te leren liegen. 

Ooit weleens een mediatraining 
gehad? En wat leerde je daar? 
Leerde je daar bij jezelf te blij-
ven? Juist niet. Je leerde iemand 
anders te zijn. Dat was de tac-
tiek. Mediatraining voor scho-
lieren. Dat zal ze goed op weg 
helpen in de rest van hun reis 
naar volwassenheid. Elk bewust 
denkend mens kan dit niet be-
denken. Maar toch gebeurt het. 
Notabene op een plek waar men 
geacht wordt alles van kinderen 
te weten. Pedagogiek van lik m’n 
achterste.

Opvoeden is primair de ver-
antwoordelijkheid van ouders, 
waarbij scholen een ondersteu-
nende functie hebben. En dan 
ga je niet aan die essentiële ver-
antwoordelijkheid voorbij door 
mediatrainingen voor kinderen 
te lanceren. Zo reed ik Zandvoort 
binnen. Met een auto vol onweer 
en vraagtekens. Voor de deur van 
ons huis werd ik begroet 
door Hans, die altijd heel 
attent 2 exemplaren van 
de ZC in mijn bus gooit. 
En het voelde bijna als 
thuiskomen. M
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cartoon - Hans van Pelt

Evenementenagenda

14	Zing	mee	met	Gré	- Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

14	Pub	quiz	-	Café Koper, aanvang 21.00 uur

15	Opening	ijsbaan	-	Raadhuisplein

15	Under	the	Christmas	tree	-	Emotion by Esprit, 
10.00-16.00 uur

16	Classic	Concerts	-	Kerstconcert van het Alphens 
Kamerkoor Cantabile. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

22	De	Babbelwagen	-	Digitale fotovoorstelling 
‘De afbraak na 1945’. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

22	Sprookjeswandeling	-	Zoek de sprookjesfiguren! 
Centrum, 16.00-19.00 uur 

24	Openlucht	kerstzang	-	Kerkplein bij café Koper, 
aanvang 19.30 uur 

Leren liegene december	d december d	

Tyn Akersloot (l.) en Werner Coenraad

Plezier op de ijsbaan op het Raadhuisplein

Tijn Akersloot benoemd tot erelid 
van Strandpachtersvereniging

Schaatsbaan gaat weer open

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Strandpach-
tersvereniging afgelopen vrijdag, is Tijn Akersloot unaniem 
benoemd tot erelid van de vereniging. Bestuurslid Werner 
Coenraad prees de inzet van Tijn voor de vereniging gedu-
rende ongeveer een halve eeuw. 

Vanaf komende zaterdag kan er weer volop geschaatst 
worden op het Raadhuisplein. Voor de derde keer in suc-
cessie ligt er drie weken lang een schaatsbaan in het cen-
trum van Zandvoort. Met een oppervlakte van circa 225 m2

is de schaatsbaan iets groter dan voorgaande jaren. 

Al sinds begin jaren zestig 
is Tijn actief in de strandex-
ploitatie. Zijn eenvoudige 
strandtent groeide uit tot het 
huidige, nog steeds zijn naam 
dragende, zeer moderne jaar-
rondpaviljoen, dat ver in de 
omgeving bekendheid geniet. 

Deze week werd de baan 
weer opgebouwd. Maandag 
werd gestart met de voorbe-
reidende werkzaamheden en 
woensdag werd de ijsvloer 
gelegd. De dagen daarna 
zijn nodig om het ijs te doen 
aangroeien. Tevens zal er 
weer een terras zijn waar 
echte winterse drankjes en 
gerechten kunnen worden 
genuttigd. 

Intussen heeft Akersloot seni-
or de fakkel overgedragen aan 
zijn zoon Ruerd, die het bedrijf 
nu met een compagnon leidt. 

Tijn is nog steeds de vraag-
baak voor strandpachters 
en ook het bestuur maakt 

De ijsbaan, die opnieuw 
is gesponsord door het 
Holland Casino Fonds, de 
gemeente Zandvoort en par-
ticuliere ondernemers, wordt 
komende zaterdag om 17.00 
uur officieel geopend. Op de 
eerste dag kan er, behalve 
tijdens de openingshande-
ling, tegen een gereduceerd 
tarief van € 3 geschaatst 
worden. De overige dagen is 

dankbaar gebruik van zijn in-
zichten en adviezen. Namens 
de vereniging neemt hij 
nog steeds deel aan het 
Strandoverleg, waarin alle 
strandgebruikers overleg 
plegen met elkaar en met 
de op het strand werkzame 
hulpdiensten van gemeente 
en politie. 

Hij vertelt met trots over de 
kwaliteit van de horeca op 
het strand, die zich in de loop 
der jaren tot een uitstekend 
niveau heeft ontwikkeld. Hij 
hoopt dat hiervan ook een 
impuls uitgaat voor de res-
taurants in het dorp, hetgeen 
Zandvoort als geheel alleen 
maar ten goede kan komen. 
Tenslotte wil hij nog kwijt dat 
het hem een doorn in het oog 
is, dat enkele strandpachters 
nog geen lid zijn van de ver-
eniging. Hij maakte van de 
gelegenheid gebruik hen op 
te roepen zich snel als lid aan 
te melden.

het tarief € 5 en dat is incl. 
de eventuele huur van een 
paar schaatsen en 1 glas li-
monade. Een 10 rittenkaart 
kost € 45. De openingstijden 
vindt u op www.winterwon-
derlandzandvoort.nl. 

De baan is geopend tot en 
met zondag 6 januari en 
wordt op de avond ervoor 
weer besloten met een kin-
derdisco op het ijs. Vorig jaar 
was dat een grandioos suc-
ces; er was bijna geen ruimte 
om te schaatsen zo druk was 
het, maar op en rond de baan 
was het voor jong en oud 
heel erg gezellig.

De baan is niet mogelijk zon-
der de belangeloze inzet van 
heel veel vrijwilligers. Ook 
zij beleven heel veel plezier 
aan de schaatsbaan en dat 
is echt duidelijk merkbaar. 
Wilt u ook onderdeel van 
dit succes zijn? Meldt u zich 
dan aan via de bovenstaande 
website. 
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Bintang nederlands indië
gratis Koffie!

eerste kopje douwe egberts gratis.
Kom gezellig langs voor een heerlijke

indische of Hollandse maaltijd.
alleen een gratis kopje koffie mag ook.

Oud Hollandse dag maaltijd € 8,50
toko Bintang, restaurant, afhaal en bezorging.

de keuken is dinsdag t/m zondag geopend 
van 13:00 tot 21:00 uur

Bel 023-5712800  -  Haltestraat 34 

Kerstmenu 2012
TIROLER STUBERL

 schnitzelhuis 

tomaten- of champignonsoep 
eee

keuze uit:
 22 soorten schnitzels

of
scholfilet

of
Varkenshaasspies met paprika & ui

van de grill met saus naar keuze 
eee

Dame Blanche
eee

IJs met Grand Marnier
€ 19,95

Tiroler Stuberl
Passage 28-30- Zandvoort - tel: 023-5718732

Gascontrol Haarlem BV
December aanbieding:

Het leveren en monteren van een Remeha Calenta CW5 
incl. iSense klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aange-
sloten worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer. 
Totaal prijs inclusief BTW € 1700.-
Ook bieden wij een onderhoudscontract aan voor € 90.- 
inc. BTW per jaar. 

Voor meer informatie : 
info@gascontrolhaarlem.nl of 023-526 4886

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl    T. 023 57 40 330

Voor proeflessen kunt u contact opnemen met 
Hella Wanders-Kuiper   cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

Open Atelier, 
Onze nieuwe docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden 
van tekenen en schilderen zien. 
Dinsdag 9:30 – 12:00 22 januari t/m 16 maart

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en houdt 
rekening met de eigen vaardigheden. 
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00   21 januari t/m 22 april

Denderend door de duinen  
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft. Verzamelen 
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. 
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee. € 25,- voor 10x
Donderdag 14:00 – 15:00 17 januari t/m 28 maart 

Hatha Yoga   

Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met 
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe 
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te 
worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00 9 januari t/m 17 april

JazzDance 55+Jong 
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. Elke week bewegen is 
gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal een stuk lichter. 
Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. Je mag gerust 
meedoen op een stoel.
Donderdag14:30 – 15:30 10 januari t/m 25 april

Nederlands 
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00 24 januari t/m 18 april
Drastisch in prijs verlaagd: € 55,- voor 12 lessen van 2 uur.

Glas in Lood 
Voor beginners en gevorderden. Glas in Lood is een oeroude ambacht 
die nog steeds prachtige resultaten geeft. Met behulp van de docent 
leert men het glas te snijden en in het lood te zetten. 
Woensdag 19:30 – 22:00  30 januari t/m 27 maart

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om deze 2 bijeenkomsten te volgen dient u in het bezit te zijn van een 
Apple iPad, enkel Apple iPad. De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk 
draagbaar multimedia apparaat met talloze mogelijkheden. 
Dinsdag 12:30 – 14:30 22 januari & 29 januari of
Dinsdag 15:00 – 17:00 5 februari & 12 februari

Typevaardigheid vanaf 8 jaar
We maken gebruik van het programma typeworld. Je leert spelender-
wijs blind typen met 10 vingers! Het is de bedoeling dat de cursisten 
thuis 10 tot 15 minuten per dag oefenen.
Donderdag 15:30 – 16:45 31 januari t/m 25 april

Power Point 

Powerpoint is het toonaangevende programma op het gebied 
van presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer.
Maandag 19:30 / 21:30 21 januari / 25 februari

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke 
manier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's. 
Donderdag 19:30 – 21:30  28 februari t/m 4 april

Excel
Het meest gebruikte rekenprogramma.
Dinsdag 19:30 – 21:30 26 februari t/m 26 maart

Italiaanse kerst a la carte 
bij Ristorante Andrea

Eerste en tweede Kerstdag 
geopend 

Kerkplein 9
Reserveren gewenst:

tel. 5714670 of 06-25521238

Restaurant Old Vienna 
biedt u tijdens de feestdagen haar a la carte kaart aan.
Dus géén speciaal kerstmenu, maar gewoon van onze 

uitgebreide menukaart bestellen.
 

Lekker eten en drinken voor een normale prijs!
 

“Kerst kan ook anders”
 

Alles uit eigen keuken:
Gespecialiseerd in vis en vlees

 
Wij zijn alle feestdagen vanaf 12.00 uur geopend!

 

Reserveren gewenst: 023-5732765
Passage 32-34, 2042 KV Zandvoort

www.oldvienna.nl
info@oldvienna.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

info@fbenoordholland.nl. 

Platform voor amateurs 
Provincie Noord-Holland 
heeft samen met Cul tuur-
compagnie Noord-Holland 
een nieuw platform gecre-
eerd om amateurkunst te 
stimuleren. Inmiddels heb-
ben al meer dan 350 actieve 
amateurkunstenaars een 
profiel aangemaakt op de 
site cultuurcentrale.nl en 
presenteren hun werk, op-
leiding en/of cursussen die 
zij geven. Zo komt vraag en 
aanbod op gebied van mu-
ziek, dans, theater, schrij-
ven en digitale media op 
een toegankelijke manier 
samen. Op www.cultuur-
centrale.nl staat duidelijk 
vermeld hoe actieve kunst-
beoefenaars zich gratis 
kunnen aanmelden.

Best gewaardeerde 
lunch

De deelnemers aan de 
Lionsclub bridgedrive op 
28 oktober gaven dit jaar 
aan twee restaurants, beide 
gevestigd in de Zeestraat, 
de hoogste waardering 
voor de geserveerde lunch. 
Zowel Amazing Asia als 
EVI Restaurant kreeg een 9 
als cijfer. Voor het Chinese 
specialiteitenrestaurant 
Amazing Asia is dit al de 
derde (!) keer achter elkaar, 
vooral door het leveren van 
constante kwaliteit en met 
gastvrijheid hoog in het 
vaandel. EVI Restaurant 
opende pas acht maanden 
geleden haar deuren en 
viel direct al in de prijzen. 
De dikverdiende oorkon-
des werden uitgereikt door 
Lionsclub voorzitter Eric van 
Berkel.

Keuring bomen 
langs Zeeweg
De provincie Noord-Holland 
gaat een kapvergunning 
aanvragen voor een aantal 
bomen langs de Zeeweg 
(N200) in Bloemendaal. Ze 
verkeren in slechte staat 
of belemmeren het zicht, 
waardoor onveilige situ-
aties ontstaan. Volgende 
week worden ze gekeurd 
en de bomen die in aanmer-
king komen voor de kap krij-
gen een witte stip. Op basis 
van het aantal gemerkte 
bomen vraagt de provincie 
een kapvergunning aan bij 
de gemeente Bloemendaal. 
Naar verwachting gaat het 
om 25 tot 50 bomen. 

Warm kerstmoment
Maandag 17  decem-
ber gaan leerlingen van 
de Nicolaasschool naar 
Zorgcentrum Huis in de 
Duinen om de ouderen te 
bezoeken en een kerstpak-
ketje aan te bieden. In deze 
tijd van winterse kou is het 
extra belangrijk om warmte 
te brengen bij degenen die 
het zo hard nodig hebben 
en door sneeuw en kou nu 
nog minder naar buiten 
kunnen. Hierdoor raken zij 
nog meer in een isolement. 
De Riki Stichting geeft met 
deze landelijke kerstactie 
positieve aandacht aan de 
oudere medemens en laat 
weten dat er aan hen wordt 
gedacht. Burgemeester 
Meijer en wethouder 
Toonen zullen op deze mid-
dag ook aanwezig zijn.

Gefeliciteerd December is een feestmaand met geschenken en cadeaus die mooi verpakt 
zijn. Traditioneel komt in deze maand altijd meer karton bij het afval dan in 
andere maanden. Zonde om het karton bij het huisvuil te gooien, dat ook 
nog eens tegen hoge kosten verbrand wordt. Beter om bij het oud papier 
aan te bieden, dat levert juist geld op! 

Verspreid over de gemeente staan talloze oud papierbakken waar u oud 
papier en karton kunt aanbieden. Zijn de afmetingen van het karton te 
groot? Zet het dan niet naast de papierbak waar het gaat rondzwerven, 
maar breng het naar de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20. Daar staat 
een grote inzamelbak. Of maak een plaatselijke club of vereniging die oud 
papier en karton inzamelen er blij mee. 
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? 
in cadeauverpakking

Op vrijdagmiddag 7 decem-
ber werd Marjan Miezen beek 
door Erica Vos-Meijer, direc-
teur Bibliotheek Duinrand 
afd. Zandvoort, verrast met 
een bos bloemen en een 
VVV-bon. Zij had meegedaan 
aan de landelijke Biebpanel 
waarbij ze de digitale vra-
genlijst had ingevuld met 
haar mening over allerlei 
zaken, van assortiment tot 
activiteiten. Miezenbeek is al 
20 jaar lid van de bibliotheek 
en is, net als haar twee kin-
deren van 13 en 17 jaar, een 
tevreden bezoekster.

Opgelet
In de wintermaanden, en 
speciaal met sneeuw en 
vorst, kunnen de damher-
ten weer overlast en schade 
veroorzaken. Damherten en 
reeën worden met name 
gezien in Bloemendaal en 
op de Zeeweg en de Zand-
voorterweg/Zand voortse-
laan. Het ligt 
in de aard 
van damher-
ten om in 
groepjes het 
gebied te 
verlaten en 
rond te trek-
ken. Als een 
damhert oversteekt, komen 
er meestal nog een paar ach-
teraan. Rijdt u, vooral in het 
donker, extra alert en houdt 
u zich aan de maximum-
snelheid. Er wordt dringend 
gevraagd om een aanrijding 
te melden via de meldkamer 
van de politie (0900-8844), 
zodat de aanrijding wordt 
geregistreerd en, als dat no-
dig is, het dier uit zijn lijden 

kan worden ver-
lost. De Fauna-
beheereenheid 
Noord-Holland 
is verantwoor-
delijk voor het 
registreren van 
overlastmeldin-
gen. U kunt con-
tact opnemen 
met de faunabe-
heereenheid via 

Gemeente Zandvoort

Henk Kommer is eigenlijk 
een ouderwetse dorpsveldwachter

Per 1 januari aanstaande gaat wijkagent Henk Kommer 
Zandvoort verlaten. Hij gaat werken bij het Bureau Crimi-
naliteitsbeheersing in Haarlem. Deze aimabele brigadier 
gedroeg zich meer als een ouderwets dorpsveldwachter 
dan een moderne politiefunctionaris tijdens zijn werk, 
maar hij maakte zich daar wel heel erg geliefd door. 

gers van hun 
buurt onder-
vonden. Freek: 
“Als er nu bij-
voorbeeld ge-
luidsoverlast 
is van de over-
buren, dan 
hoeven we al-
leen maar te 
bellen met ze 
en het wordt 
echt  goed 
opgelost. Is 
wel het voor-
b e re i d e n d e 
w e r k  v a n 

Henk geweest.” Ans beaamt 
dat. Als ze tegen vreemden 
zegt dat ze tegenover een 
‘coffeeshop’ woont, kijken 
ze vreemd op en vragen of 
dat geen overlast geeft. Ans: 
“Wij hebben totaal geen 
overlast van de klanten van 
de coffeeshop. Mocht het 
toevallig eens gebeuren dat 
buitenlanders zich niet aan 
de regels houden, is één te-
lefoontje genoeg.” Kommer 
zegt met volle overtuiging 
dat deze coffeeshop zich 
strikt aan de regels houdt: 
“Hebben ook wij als politie 
nooit last mee. Alles gaat 
strikt via de letter van de 

wet en dat is elders wel eens 
anders.” Ook coffeeshop La 
Paz ligt in het gebied waar 
Kommer de ‘scepter’ zwaait 
en ook daar gaat het echt 
net zo goed.

Kommer heeft vooral in het 
begin veel moeten praten 
met alle partijen maar heeft 
het daardoor voor elkaar ge-
kregen dat er nu veel over-
leggen zijn. Dat is goed want 
tijdens die overleggen kan je 
elkaar aanspreken op gedrag, 
maar ook prijzen. De bewo-
ners van het centrum varen 
daar over het algemeen wel 
bij en ook de ondernemers 
en de gemeente zijn dik te-
vreden over de gang van za-
ken. Mocht er overlast zijn, 
zoals de confrontatie met 
de ME in de Kosterstraat af-
gelopen zomer, dan zijn het 
meestal ‘vreemden’ die voor 
de overlast zorgen.

En nu heeft een slepende 
blessure gezorgd dat hij uit 
Zandvoort weggaat. Zijn 
opvolger Henk Luske func-
tioneert inmiddels al enige 
tijd als wijkagent Centrum 
en Horecacommandant.
U bent in de gelegenheid om 
op woensdag 19 december 
Henk Kommer te bedanken 
voor al zijn inzet voor de 
Zandvoortse gemeenschap, 
met name in het centrum, 
en wel tussen 16.00 en circa 
19.00 uur in discotheek Chin 
Chin in de Haltestraat. 

Kommer is in 2002 als 
wijkagent Centrum en 
Horecacommandant in 
Zandvoort begonnen. In de 
afgelopen 10 jaar heeft hij 
(horeca)ondernemers, be-
woners en gemeente bij-
eenbracht. In gesprek bracht 
eigenlijk, want “problemen 
zijn door goede samenwer-
king en een goed gesprek al-
tijd op te lossen”. Daar is hij 
heilig van overtuigd.

Als je spreekt met bewoners 
van het centrum dan werkt 
die aanpak ook. Freek en 
Ans Veldwitsch hebben dat 
al jaren als vertegenwoordi-

Wijkagent Henk Kommer gaat Zandvoort verlaten



Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2012

(of zolang de voorraad strekt)

www.kaashuistromp.nl

Grote Krocht 3-5, Zandvoort
Bloemendaalseweg 22, Bloemendaal

Zandvoortselaan 175, Heemstede
Barteljorisstraat 11, Haarlem

Meer winkels in: Amsterdam, Alkmaar, Den Helder, Heiloo, Bergen, Noordwijk en Naaldwijk!

Heerlijke zachte witschimmelkaas
100 gr voor maar

1.792.79

Olijven MixLa Tur
K� �  � � � � t � t......

GRATIS 
boek LE GRAND HAMERSMA 
over FRANSE WIJNEN met STIJL, t.w.v. € 7,95
bij aankoop van elke 3 fl essen FRANSE WIJN!!
Alles over Franse wijn in een aantrekkelijk boek van de bekende 

wijnschrijver Harold Hamersma!

Met de lekkerste groene en zwarte olijven!
Nu 100 gr voor maar

Ook GROOTS in SMAAK!
Nu 500 gr slechts

7.95

Boeren Kerst Kaas
Smaakvolle echte Noord-Hollandse kaas.
Nu 500 gr slechts

5.95

SmaaQ Rijp BelegenBoeren Kerst Kaas SmaaQ Rijp Belegen

KERSTKERSTB� � t KAAS KAASmet
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Leden van de St Zandvoortse 4Daagse

Stichting Zandvoortse4daagse is 
vrijwilligersvereniging van het jaar

Gebruik van camera’s in centrum blijft

Dorpsomroeper Gerard Kuijper opende afgelopen vrijdag 
de bijeenkomst bij Pluspunt om de prijswinnaars van de 
vrijwilligersorganisaties en jonge vrijwilligers bekend te 
maken. Dit in verband met de Dag van de Vrijwilliger.

De evaluatie van het cameragebruik in het uitgaansgebied 
van Zandvoort, die vorige week gepland stond, was eigen-
lijk geen echte evaluatie. Er werd duidelijkheid gegeven 
over hoe het systeem werkt, wat er in de toekomst gaat 
gebeuren en er werden beelden getoond via een computer 
die speciaal daarvoor gemaakt is. 

Burgemeester Niek Meijer, 
Gerard Kuijper en vrijwilligers-
consulente Ria van Bakel (VIP) 
maakten deel uit van de com-
missie, die de prijswinnaars 
hebben bepaald. Een moeilij-
ke taak, want ze gunden het 
iedereen. Zonder vrijwilligers 
valt Zandvoort om, was een 
opmerking die door velen van 
de ruim 70 aanwezigen werd 
beaamd. 

Genomineerden
Als blijk van waardering wer-
den de volgende steunpila-
ren genomineerd en dat is op 
zich al een prijs winnen. Radio 
ZFM, die via ether, internet en( 
tekst) tv vanuit de studio pro-
gramma’s verzorgt met mu-

Helaas werd de avond door 
geen enkele ondernemer 
bijgewoond. Slechts 2 be-
langstellenden, een aantal 
ambtenaren, een vertegen-
woordiger van Koninklijke 
Horeca Nederland en tien 
politiefunctionarissen wa-
ren in de raadszaal aanwe-
zig. Ook burgemeester Niek 
Meijer gaf als wethouder 
Openbare orde en Veiligheid 
acte de présence.

ziek, interviews en actualitei-
ten is met 85 vrijwilligers dag 
en nacht bezig. Dierentehuis 
Kennemerland, die het ver-
zorgen van dieren met vaste 
krachten en een heleboel zeer 
gemotiveerde vrijwilligers 
gestalte geven. De Stichting 
Zandvoortse4daagse is de or-
ganisatie achter de wandel-, 
zwem- en fietsvierdaagse, 
sprookjeswandeling en leve-
ring van verkeersregelaars in 
Zandvoort. 

Nadat de prijswinnaar van 
vorig jaar, ANBO afdeling 
Zandvoort, een mini-exem-
plaar van de bokaal ontvangen 
had, werd de uiteindelijke win-
naar bekend gemaakt en dat 

Echte cijfers over het gebruik 
en uitkomsten waren nog 
niet voorhanden, die komen 
in de tweede helft van janu-
ari. Duidelijk werd wel dat 
het systeem blijft en zelfs 
uitgebreid gaat worden. Zo 
zullen in de nabije toekomst 
reuk en geluid via sensoren 
eveneens opgeslagen gaan 
worden. De beelden worden 
via straalverbinding naar 
een centrum in Zaandam 

is de Stichting Zandvoortse 
Vierdaagse geworden. Vooral 
dat zij jongeren erbij weten te 
betrekken is een doorslagge-
vend punt geweest. Martine 
Joustra en Ankie Miezenbeek 
namen, erg in hun nopjes, de 
wisselbokaal in ontvangst.

Aanmoedigingsprijzen
Tevens werd deze middag de 
aanmoedigingsprijs voor een 
jonge vrijwilliger bekend ge-
maakt. De genomineerd wa-
ren: Roy van Buuringen, Justin 
Luiten en Hein Schrama. 
Laatstgenoemde nam uitein-
delijk glunderend de trofee in 
ontvangst. Hein, die circa 9 
jaar geleden begonnen is bij 
de Stichting Viering Nationale 
Feestdagen, met vooral het pi-
anospelen op de ouderen bin-
gomiddag als veel voldoening 

gestuurd waar ze bekeken 
worden. Eventuele fragmen-
ten die gebruikt moeten 
worden, worden daar veilig-
gesteld, de rest wordt 21 tot 
28 dagen bewaard en daarna 
vernietigd. 

Het systeem dat in Zandvoort 
gebruikt wordt, kan on-
der bepaalde voorwaarden 
eventueel met particuliere 
ondernemers gedeeld wor-
den. Zo zou een ondernemer 
bijvoorbeeld gevallen van 
winkeldiefstal of molest kun-
nen melden. Roel van der Wal 
van het Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing wil 
graag een lans breken voor 
deelname van particuliere 

gevend project; bij toneelver-
eniging Wim Hildering als 
gastspeler begonnen en nu is 
hij daar secretaris; bij de VVD 
waar hij nu bezig is met een 
leerproces; zijn droom om be-
trokken te zijn bij de KNRM is 
uitgekomen en op elk ge-
wenst moment gaat hij mee 
om uit te varen. 

Vrijwilligers in beeld
Over vrijwilligers is er een fo-
totentoonstelling van Jolanda 
Meier te zien in de ontmoe-
tingsruimte bij Pluspunt, die 
vrijdag geopend werd door de 
burgemeester. De lijstjes die 
om de foto’s zitten zijn aan-
geboden door Het Pakhuis. In 
de loop van volgend jaar ko-
men ze te hangen in de burge-
meesterskamer in het kader 
van de kunstuitwisseling.

ondernemers. “Die kunnen 
ons veel informatie verschaf-
fen. De beelden kunnen heel 
goed als bewijs dienen bij 
een eventuele aangifte. Ook 
zijn wij blij met de social me-
dia als Twitter en Facebook. 
Daar wordt nu al veel mee 
geëxperimenteerd en ge-
bruik van gemaakt door de 
politie”, aldus Van der Wal, 
die verder meldde dat van de 
camera’s een goede preven-
tieve werking uitgaat. 

In januari volgt een echte 
evaluatie met cijfers. De 
Zandvoortse Courant kan u 
nu al melden dat er in een be-
paalde situatie gebruik van 
de beelden is gemaakt.

Zandvoort was wit
Vorige week vrijdag ontwaakte Zandvoort onder een 
prachtige witte deken. Een behoorlijke sneeuwbui 
zorgde voor een aantal hele mooie plaatjes. Zowel de 
duinen als het dorp en het strand zagen er weer feeë-
riek uit. 

Nadeel was wel dat de dag erna een echte ijsdag werd, 
waarbij de temperatuur niet boven nul kwam. Dit leverde 
veel gevaar voor voetgangers en tweewielers op door bevro-
ren sneeuwresten en bonken ijs. Blijkbaar had de gemeente 
niet op tijd en adequaat gestrooid. Nu maar hopen dat we 
dit jaar een keer een echte witte kerst mogen meemaken.

Foto: Chris Schotanus

Foto: Mildred van Zijtveld-Busé

Leden van de St Zandvoortse 4Daagse
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Bij ons heeft u 
volledige keuzevrijheid!

Vergelijk uw zorgverzekering 
op dorsman.nl

Commotie over surfevenement
bij Watersportvereniging 

Er is commotie ontstaan over de Nieuwjaars Surfwedstrijd, 
die Surfvereniging Zandvoort op 6 januari aanstaande 
organiseert bij de Watersportvereniging Zandvoort. Het 
Ondernemers Platform Zandvoort (OPZ) is daarover des 
duivels omdat OPZ dit ziet als oneerlijke concurrentie te-
genover de vijf vaste strandpaviljoens. OPZ wil dat de wet-
houder ingrijpt. 

wordt gesuggereerd dat we 
bezig zijn met horeca-activi-
teiten, dan vind ik dat sterk 
overdreven. Ik kan zeggen 
dat we er niks aan verdie-
nen. We schenken hooguit 
warme chocolademelk. Al 
onze vrijwilligers werken 
belangeloos mee, dus waar 
hebben we het dan over.”

Ook Erik Faase van Surf ver-
eniging Zandvoort is ver-
baasd over de reactie van 
OPZ. “Bij de watersportver-
eniging hebben we alle fa-
ciliteiten die we nodig heb-
ben. Alle vijftig deelnemers 
kunnen er douchen en hun 
materiaal goed verzorgen. 
We hebben het evenement 
de afgelopen jaren bij De 
Haven van Zandvoort geor-
ganiseerd, maar daar moes-
ten we een grote tent neer-
zetten om die faciliteiten te 
kunnen bieden. Dat zorgde 
voor extra kosten die we 

moeilijk kunnen missen. Nu 
de Watersportvereniging 
ons gastvrijheid wil bie-
den, is dat voor ons een 
ideale mogelijkheid de 
Nieuwjaarswedstrijd opti-
maal te kunnen organiseren. 
Mogelijk is dit een eerste 
stap tot verdere samenwer-
king met de watersportver-
eniging”, zegt hij.

Er is inmiddels overleg ge-
weest tussen de gemeente 
en de zeilvereniging over 
hun activiteiten. De zeilver-
eniging mag evenementen 
organiseren mits gerela-
teerd aan hun kernactiviteit, 
watersport. Het is nadrukke-
lijk niet de bedoeling dat de 
watersportvereniging zich 
stort op horeca gerelateerde 
zaken. Dat is strijdig met het 
toegestane gebruik. René 
Bos kan zich daar helemaal 
in vinden: “Wij werken mee 
aan een watersportactiviteit 
van de Surfvereniging zon-
der dat we dat commercieel 
willen uitbuiten, laat dat 
duidelijk zijn. Het promoten 
van watersport, dat is waar 
wij als vereniging mee bezig 
zijn. We willen geen concur-
rent zijn van de strandpavil-
joens.” 

Volgens het OPZ heeft de 
zeilvereniging een jaarrond-
vergunning gekregen onder 
de voorwaarde dat er alleen 
activiteiten mogen worden 
georganiseerd voor de eigen 
leden. Door met de surfver-
eniging in zee te gaan, houdt 
de zeilvereniging zich daar 
niet aan, zo vindt het OPZ.

De voorzitter van Water-
sportvereniging Zandvoort, 
René Bos, noemt al die op-
hef totale onzin. Vanuit 
China laat hij weten: “Wij 
zijn een vereniging die 
watersport wil promoten. 
Nou, als de Surfvereniging 
dan naar ons komt met 
de vraag of zij bij ons haar 
Nieuwjaarswedstrijd kun-
nen houden, dan is dat toch 
prachtig? Bij ons hebben 
ze de ideale accommodatie 
met kleedkamers, douches, 
ruimtes om surfpakken uit 
te hangen etc. Als er dan 

Kantoor van De Key in Zandvoort Noord

Woonstichting De Key zit in zwaar weer
Woonstichting De Key dreigt failliet te gaan. Die veront-
rustende boodschap uitte VVD-raadslid Jerry Kramer aan 
het adres van de Zandvoortse Courant. Kramer kwam tot 
die conclusie naar aanleiding van een brief van B & W aan 
de gemeenteraad eind vorige maand. 

Daarin wordt gemeld dat er 
nog geen overeenstemming 
is over de prestatieafspraken 
tussen de gemeente en De 
Key met betrekking tot de 
sociale huurwoningen. Die 
vertraging komt mede om-
dat de financiële situatie 
rond de woningcorporatie 
te onzeker is, waardoor het 
maken van afspraken niet 
verantwoord lijkt.

De reden dat er nog geen 
nieuwe prestatieafspraken 
met de gemeente Zandvoort 
zijn komt volgens Lidi van 
der Schaft van De Key door 
de onzekerheden vanwege 
het regeerakkoord, zoals de 
invoering van de verhuur-
dersheffing. Dat is een be-
lasting die de woningcorpo-
raties moeten gaan betalen 
over sociale huurwoningen. 
Dat kan de woningbouwcor-
poraties veel geld kosten en 
of daar genoeg inkomsten 
aan huurverhogingen tegen-
over staan, daar is volgens de 
woordvoerster van De Key 
nog niets over te zeggen. Dit 
alles zorgt nu wel voor een 
onzekere financiële situatie. 

Bovendien moet de Key circa 
tien miljoen euro bijdragen 
om de ook in nood verke-
rende woningcorporatie 
Vestia te ondersteunen. Dit 
alles vormt volgens de woon-
stichting een reëel risico voor 
een faillissement. In dat ge-
val zullen andere corporaties 
nog eens extra in de buidel 
moeten tasten om De Key 
overeind te houden.

Omdat volgend jaar door 
het kabinet ook nog eens 
het puntensysteem voor de 
woningen wordt afgeschaft, 
gaat dat volgens Kramer 
leiden tot verhoging van de 
huren van woningen die er 
qua staat van onderhoud ei-
genlijk niet voor in aanmer-
king horen te komen. Volgens 
Van der Schaft blijft in Zand-
voort nog wel het Don-
ner-puntensysteem gelden, 
omdat het dorp als ‘schaars-
tegebied’ is bestempeld.

Volgens raadslid Kramer is 
De Key door bouwminis-
ter Blok onder verscherpt 
toezicht gesteld, zodat de 
Amsterdamse woninggi-

gant moeilijk nieuwe lenin-
gen kan krijgen, wat inhoudt 
dat er geen financiële arm-
slag is voor zaken als het 
opknappen van huurwonin-
gen en nieuwbouwplannen, 
zoals de projecten aan de 
Sophiaweg en de Groene 
Flat. Van der Schaft is daar 
laconiek onder: “Het heeft 
te maken met een financi-
eel oordeel van de minister. 
Wij hebben de B1-status en 
dat houdt in dat we voor een 
periode van drie jaar solvabel 
zijn. De nieuwbouwplannen 
in Zandvoort gaan dus vol-
gens planning gewoon door.” 

Wat de goede relatie tus-
sen huurders en verhuurder 
betreft heeft De Key van de 
minister ook een negatieve 
beoordeling gehad, omdat 
er bij de klachtencommissie 
over De Key een groeiend 
aantal bezwaarschriften is 
ingediend. Dat is volgens het 
ministerie een teken dat De 
Key ook hierin tekort schiet 
naar zijn huurders.

Volgens Jerry Kramer gaat 
De Key, om meer financi-
ele ruimte te krijgen, een 
groot aantal huurwoningen 
verkopen. Daarbij wordt 
Zandvoort volgens hem als 
melkkoe gebruikt, omdat de 
(eengezins)woningen in de 
badplaats beter verkopen 
dan de huizen in Amsterdam, 
die veelal in slechtere staat 
zijn. Overigens liet Van der 
Schaft weten dat de gesprek-
ken tussen De Key en B&W 
van Zandvoort nog deze 
maand worden voortgezet. 
“Volgens mij komt het alle-
maal goed”, zegt ze. Al met al 
blijft er een onzeker vooruit-
zicht voor Zandvoorters die 
op zoek zijn naar een betaal-
bare huurwoning. 

Under the Christmas tree
Zaterdag 15 december • 10.00 tot 18.00 uur

Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie
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Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan! 
zie pagina 172013

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Met de 
kerstdagen weg?
nu op alle koffers

20% korting

Leuk idee voor de feestdagen!
Unieke Swarovski steentjes in uw haar. 

Kom naar de presentatie bij Dynamics Hair 
op 17 december 

van 13.00- tot 17.00 uur
en laat een streng steentjes in uw 
haar zetten voor slechts 10 euro!

U bent van harte welkom!
i.s.m. Alessandro/ exclusive.

Thorbeckestraat 15 - 2042 GL Zandvoort
T. 023-5732615

Geopend van dinsdag t/m zaterdag

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18

2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033

brunabalk@planet.nl

AnDy VAn Der MeijDe en  
THijS SlegerS KOMen
VrijDAg 14 DeCeMBer 2012  
TUSSen 15.00 en 16.00 UUr
HeT BOeK 'geen genADe' 
Signeren Bij:

Radio Stiphout
Grote Krocht 34  |  2042 LX  |  Zandvoort

023-5732649  |  zandvoort@radiostiphout.nl

Hendriks
Administratie- en Boekhoudkantoor

023 5737825

De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
- Boekhouding voor MKB

- Loonadministratie
- Inkomstenbelasting voor particulieren.

Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort
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Cantabile verzorgde in 2007 ook het kerstconcert

Kerstconcert van Classic Concerts
Het zeer bekende kamerkoor Cantabile uit Alphen aan 
den Rijn verzorgt, net als in 2007, het kerstconcert van de 
stichting Classic Concerts. Het koor staat onder leiding van 
dirigent Simon Stelling en wordt muzikaal ondersteund 
door Gerard Poort, de vaste organist van het koor, aan het 
beroemde Knipscheerorgel. 

In het kader van de Kerk plein-
concerten zal het koor ko-
mende zondag 16 december 
optreden in de Protestantse 
kerk aan het Kerkplein. Het 
koor is in 1987 opgericht en 
bestaat uit 16 leden. Alle 
koorleden zijn in hun vrije 

tijd enthousiaste beoefenaars 
van de zangkunst en hebben 
zich op dit gebied geschoold. 
Het repertoire van het koor is 
breed en varieert van muziek 
uit de renaissance tot en met 
de huidige eeuw. Alhoewel 
het koor ook werken uitvoert 

met orgel- en orkestbegelei-
ding, is het gespecialiseerd in 
a capella werken. Zij treden 
regelmatig op tijdens concer-
ten en cantate-diensten in 
Alphen aan den Rijn en zeer 
wijde omgeving. Cantabile 
wordt alom geroemd vanwe-
ge de heldere en transparante 
koorklank. Verder laten de vele 
concerten een diepe indruk bij 
de bezoekers achter, omdat de 
muziek met emotie wordt ge-
zongen. 

Het programma voor zondag 
is heel divers. Voornamelijk 
veel bekende Engelstalige 
Carols van onder andere een 
aantal van David Willcocks 
en Benjamin Britten, zullen 
de revue passeren. Maar ook 
Franstalige kerstliederen wor-
den niet achterwege blijven. 
Het veelbelovende concert 
begint om 15.00 uur, om 14.30 
uur gaat de kerk open. De en-
tree bedraagt € 5 per persoon.

Sporen uit het verleden
Raamhanger 
Reddingsbrigade

door Nel Kerkman

Later vertelde haar echtge-
noot Karel Kras dat Freek 
Lodder, lid van de Haarlemse 
reddingsbrigade, dit fraaie 
glas-in-loodraampje voor 
hem heeft gemaakt. Maar 
hoe kwam Lodder aan het 
voorbeeld, was de ham-
vraag? Christien Kemp, die 
toevallig eenzelfde raam-
hanger heeft, is met 
goed resultaat op zoek 
gegaan naar het raad-
sel.

Logo NBRD
Het allereerste logo 
van de toen nog NBRD 
(Ne der landse Bond 
tot het Redden van 

Tijdens een interview met dorpsgenoot Thea Kras zag 
ik in haar voordeur een kleine raamhanger met een 
bijzondere afbeelding, die mij bekend voor kwam. 
Het bleek dat, tijdens de expositie van het 90-jarig 
bestaan van de Zandvoortse Reddingsbrigade, er een Delftsblauw bord in de vitrine 
stond met deze afbeelding. 

Drenkelingen) is gesigneerd 
met DBdM wat staat voor 
David Abraham Bueno de 
Mesquita (1889- 1962). Hij 
was lithograaf, ontwierp 
boekbanden en tekende/
illustreerde veel kinder-
boeken en boeken met 
zweminstructies. Bueno 
de Mesquita woonde en 

werkte in Amsterdam, 
Rome en Madrid. In 1929 
vertrok hij definitief naar de 
Italiaanse stad Florence. Het 
door hem ontworpen logo 
wordt nu nog steeds door 
de KNBRD gebruikt voor de 
diploma’s reddingszwem-
men. Ter informatie: de be-
kende Nederlandse komiek 

Abraham (Appie) 
Bueno de Mesquita 
was een neef van 
D. A . B u e n o  d e 
Mesquita. Overigens 
heeft deze Joods/
Portugese familie 
nog diverse andere 
kunstenaars voort-
gebracht. 

Het vrachtschip Ocean Victory dat zondagavond 9 december j.l. om circa 19.30 voor 

de Zandvoortse kust in de problemen raakte en stuurloos rond dobberde met 20 zee-

lieden aan boord, trok veel belangstellenden naar de boulevard en kwam uitgebreid 

in het landelijke nieuws. In het verleden zijn in deze periode ook twee (stoom) boten 

gestrand, waarvan één met een minder goede afloop. 

Schepen die strandden 
op het Zandvoortse strand

Duitse stoomboot Heinrich Podeus

Italiaanse stomer Salento

&Heden  Verleden

Bij de berging van de Heinrich Podeus is de kunstmatig 
gegraven vaargeul te zien

De reddingsboot op het strand en in de verte ligt de Salento

Doordat er nog meer sche-
pen in nood waren, had-
den de Noordwijkse red-

Door de sterke stroming en 
de te grote afstand was het 
voor de reddingsboot uit 
IJmuiden moeilijk om het 
schip te naderen. Tijdens de 
tweede reddingspoging vol-
trok zich een ramp. Door een 

dingswerkers een te lange 
kustlijn te bewaken om dit 
schip ook nog op te vangen. 

grondzee sloeg de reddings-
boot om en één van de roei-
ers, de heer P. Visser, raakte 
bewusteloos onder de om-
geslagen boot. Door de Rode 
Kruis-brigade onder leiding 
van Dr. Gerke werd na aan-

De kapitein van de Podeus 
vroeg of het wellicht mo-
gelijk was het schip binnen 
enkele dagen weer vlot te 
trekken, maar dat ging niet. 
De krant was daar helemaal 
cynisch over: die verwacht-
te dat het schip helemaal 
nooit meer vlot zou komen 
en wellicht een prooi zou 
worden van de naburige 
Hoogovens. Zover kwam 
het niet, al duurde het 8 
maanden voordat men vol-
doende zand rondom het 
schip had uitgegraven en 
afgevoerd, maar toen koos 
de ‘Heinrich Podeus’ weer 
trots het weidse sop. 
(bron: Noordwijkblog)

komst op het strand direct 
kunstmatige ademhaling 
toegepast maar het mocht 
niet meer baten. 

Vervolgens werd er met een 
legervliegtuig een lijnver-
binding tussen de Salento 
en de vaste wal tot stand ge-
bracht, ongelukkig genoeg 
reed er een auto over de 
lijn en werd de verbinding 
weer verbroken. Uiteindelijk 
zonk het schip bij de vierde 
bank met alleen het brug-
huis nog gedeeltelijk boven 
water terwijl zware golven 
erop kapotsloegen. Alle 30 
opvarenden kwamen om 
door verdrinking, de lijken 
spoelden aan op het strand 
en werden geborgen door 
leden van het Rode Kruis.

Tijdens een vliegende storm op 25-11 1928 liep de Duitse 
stoomboot ‘Heinrich Podeus’ vast op het strand tussen 
Noordwijk en Zandvoort. Drieëntwintig opvarenden 
werden gered door de Zandvoortse reddingsboot (de 
kok viel in het water, maar werd weer opgevist). 

Enkele dagen na de stranding van ‘Heinrich Podeus’ 
kwam er een bericht dat het s.s. Salento in nood ver-
keerde en met problemen was gestrand bij paal 62 tus-
sen de Bloemdaalse en Zandvoortse kust. De Salento 
had 32 opvarenden aan boord. 

door Nel Kerkman
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fashion

fashion

fashion

Under the Christmas tree

Overnachting 
voor 2 

+ 2 vrijkaarten 
Holland Casino

3 x Cadeaubon 
t.w.v. € 15,-

3 x 2 hoofdkussens 
t.w.v. € 15,-

6 x Zak oliebollen

2 x Verrassingspakket

3x Zonnebankpakket 
t.w.v. € 25,- 3 x Setje armbanden

Vrouwvriendelijke 
schuurmachine € 49,95

Burg. van Fenemaplein 2  -  www.palace-hotel.nl

Raadhuisplein 3

Haltestraat 3

Haltestraat 33

Gasthuisplein 3

Raadhuisplein

Jupiter Plaza

Jupiter Plaza

Swaluëstraat 7

Haltestraat 10Haltestraat 17aGrote Krocht 34-36

Canon all-in-one 
printer 

www.radiostiphout.nl

Jupiter Plaza

3x Cadeaubon 
t.w.v. € 10,-

Win 1 van de 3
Albert Heijn

Kerst-borrel pakketten
t.w.v. € 25,=
Grote Krocht 9

3 x Doos bonbons

Standaard 
gezichtsbehandeling

 & Wassen, 
knippen en föhnen

Beauty Balance by Sheila 
& Hair By Jess 

mega prijzen festival!
Meer dan 100 prijzen beschikbaar gesteld door Zandvoortse ondernemers 

1 x dameszonnebril 
van Vogue

1 x herenzonnebril 
van Vogue

HEINTJE DEKBED 
OUTLET Oliebollenkraam Faase

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Haltestraat 65

Een bloemcadeau

Haltestraat 16

3 x een 
cadeaubon 
t.w.v. € 5,-

early spring 2013
als eerste de nieuwste voorjaarscollectie

alleen deze dag met 20% korting!

 Gehele dag 20% korting op de nieuwste voorjaarscollectie 2013

 Kortingen oplopend tot 70% op de wintercollectie 2012

 Bij iedere aankoop een lot én een cadeautje van onder de kerstboom

 Vanaf 13.30 uur elk uur een trekking met fantastische prijzen

 Zanger/entertainer Marcel zorgt voor de passende sfeer 

Weer of geen weer, overdekt en verwarmd shoppen in Jupiter Plaza

Winter 

sale 

2012
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zaterdag 15 december            shop till yoU drop            10.00 tot 18.00 uur

fashion

fashion

fashion

Under the Christmas tree

10 x 1/5 StaatslotDiverse verrassingspakketten

Grote Krocht 3-5

Haltestraat 9 Jupiter Plaza

Haltestraat 13

Noord Boulevard Grote Krocht 21 Burg. v. Alphenstraat 102

Jupiter Plaza

Haltestraat 7 

Grote Krocht 7

Passage 28-30

Haltestraat 1Louis Davidsstraat 18 Haltestraat 11

2 x Reischeque t.w.v. € 50,-

3x Cadeaubon t.w.v. € 25,-4 x Bodypakket

 Dinerbon t.w.v. € 40,-

Dierenwinkel
Hans & Saskia

Kerkplein 9

3 x Cadeaubon 
t.w.v. € 20,-

3 x Kaascadeau t.w.v. € 25,- 3 x Vismenu

Dreams & Daytime

mega prijzen festival!
Meer dan 100 prijzen beschikbaar gesteld door Zandvoortse ondernemers 

3 x Dinerbon 
t.w.v. € 15,-

3 x Dinerbon 
voor een pizza

Dinerbon 
t.w.v. € 30,-

Kerstboom van 1,80m 3 x Een gekookte worst

TIROLER STUBERL

early spring 2013
als eerste de nieuwste voorjaarscollectie

alleen deze dag met 20% korting!

 Gehele dag 20% korting op de nieuwste voorjaarscollectie 2013

 Kortingen oplopend tot 70% op de wintercollectie 2012

 Bij iedere aankoop een lot én een cadeautje van onder de kerstboom

 Vanaf 13.30 uur elk uur een trekking met fantastische prijzen

 Zanger/entertainer Marcel zorgt voor de passende sfeer 

Weer of geen weer, overdekt en verwarmd shoppen in Jupiter Plaza

Jupiter Plaza

shop 
local

Bij elke aankoopeen lot!



Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Genomineerd 
woningmakelaar 

van het jaar.

Deze zéér aantrekkelijk geprijsde maisonette 
heeft 2 zonnige terrassen, 2 slaapkamers én 
een parkeerplaats! 
De woonkamer heeft fraai zicht over de 
speels aangelegde vijver. De woning is 
uitstekend onderhouden en zo te betrekken! 
Het is gelegen in een kindvrienelijke wijk en 
nabij het strand, NS station en het centrum. 

• Prijs is inclusief de parkeerplaats in 
 de onderbouw; 
• Lage servicekosten € 111,= p/m;
• Woonoppervlak ca. 95 m2, bouwjaar 2000;
• Zie de digitale plattegronden voor 
 de indeling.

WAT EEN UITZICHT! Het is hier genieten van
strand & zee op de 3e etage van dit goed 
onderhouden complex. 
Het appartement heeft o.a. een ruime 
living, een moderne keuken, een verzorgde 
badkamer, een ruime slaapkamer en een 
berging in de onderbouw. 

• Absoluut de moeite waard om te 
 komen kijken!
• Lift aanwezig in het complex;
• Servicekosten: € 270,= p/m;
• Woonoppervlak: ca. 70 m2;
• Zie digitale plattegronden voor details.

Deze ideale & RECENTELIJK GERENOVEERDE 
eengezinswoning is aantrekkelijk gelegen 
in het geliefde “Tranendal” op slechts 200 
meter van de Zuid duinen! De woning heeft 
o.a. 3 slaapkamers, een zonnige achtertuin, 
een zolder en een stenen berging. 

Het betreft een voormalige huurwoning
die recentelijk gerenoveerd is! Kortom:
op zoek naar de geschikte familiewoning? 
Dit is uw kans om te kopen tegen aantrek
kelijke voorwaarden!

• V.O.N. = Géén overdrachtbelasting en 
 geen notariskosten voor de overdracht!
• Woonoppervlakte: ca. 82 m2;
• Perceel: 131 m2.

KIJKMOMENT: 
Zaterdag 15 december 2012 om 12:00 uur!

Deze uiterst CHARMANTE & HALF-
VRIJSTAANDE VERANDA woning heeft een 
ROYALE LIVING, 2 slaapkamers, een ruime 
badkamer, een gastenverblijf, een ruime kel-
der en een stenen berging. Via de openslaan-
de deuren heeft u toegang naar de zonnige 
achtertuin (ZO)! 

• Unieke woning met fraaie uitstraling;
• Bouwkundige keuring ter inzage;
• Perceel: 265 m2;
• Woonoppervlak:ca. 110 m2;
• Zie digitale plattegronden voor details.

NIEUWSTAAT! Dit uiterst verzorgde en 
sfeervolle 3-kamer HOEKAPPARTEMENT 
(Residence Delphi)  heeft een heerlijk RUIM 
& ZONNIG balkon op het ZUIDEN!  
Het beschikt o.a. over een moderne 
keuken met diverse inbouwapparatuur, 
een verzorgde badkamer en 2 prima 
slaap kamers! Het is gunstig gelegen op 
loopafstand van het centrum en het strand. 

• Zéér verzorgde woning om zo te betrekken;
• Lift aanwezig in complex;
• Mogelijkheid tot koop parkeerplaats
 € 19.500,= k.k.;
• Servicekosten € 195,= p/m;
• Zie digitale plattegronden voor details.

Deze HOEKWONING is aantrekkelijk 
gelegen aan een kindvriendelijk plantsoen 
in Zandvoort ZUID. Het heeft een sfeervolle 
L-vormige woonkamer met een open haard 
(gas) en een heerlijk ZONNIGE TUIN op
 het ZUIDEN. Tevens beschikt de woning o.a. 
over 4 slaapkamers, een garage (18 m2) 
en een oprit voor 3 auto’s. 

Het is hier heerlijk wonen in een 
kindvriendelijke omgeving! 

• Woonoppervlak: 126 m2;
• Perceel: 252 m2;
• Zie digitale plattegronden voor details. 

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.
Incl. parkeerplaats!

Vraagprijs: € 194.500,= k.k.

Vraagprijs: € 212.500,= V.O.N. (!)

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 239.000= k.k.

Koopsom: € 399.000,= k.k.

KIJKMOMENT! HAARLEMMERSTRAAT 56 ZANDVOORT ZATERDAG A.S. 12:00 UUR!

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Verzetsplein 16 

De Ruyterstraat 90

Matthijs Molenaarstraat 18 

Haarlemmerstraat 56 

Witte Veld 6 

Vinkenstraat 15 

NIEUWSTAAT!

PRACHTIG 

ZEEZICHT!

GERENOVEERD!

KIJKMOMENT!

2 SLAAPKAMERS

SCHERPE PRIJS!
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Weer

Temperatuur

Max 1 7 9 9

Min -3 -2 6 6

Zon 40% 20% 20% 20%

Neerslag 25% 90% 80% 60%  

Wind zzo. 4 z. 5 zzw. 4-5 zzw. 4-5

Voorlopig de 
laatste koude week 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tot en met donderdag blijft 
het tamelijk koud, maar 
vanaf vrijdag treedt onver-
mijdelijk de verzachting in 
als oceanische bemoeienis-
sen vanaf het westen een 
belangrijker stempel gaan 
drukken op het weerbeeld. 
Mogelijk kan het zachtere 
weer langer gaan aanhou-
den, want een inval van 
zachtere lucht na een koude 
eerste fase van december, 
biedt doorgaans (conform 
de kalenderklimatologie) 
weinig hoop voor de win-
terliefhebbers.

De weerhistorie laat zien 
dat een eenmaal ingezet 
zonaal (westelijk) weerpa-
troon rond 15 december niet 
zelden tot en met Kerst aan-
houdt. Dit is evenwel geen 
wet van Meden en Perzen, 
maar dat is het in het weer 
natuurlijk nooit. Na al zeg-
gen dat het een zachte en 
groene Kerst wordt is pre-
matuur.

Voorlopig blijft het nog 
even koud in Zandvoort en 
Bentveld, met gedurende 
de nacht mogelijk bijna 
matige vorst (tegen de -5) 
en kans op wat sneeuw 
ook nog. Rond vrijdag is de 

kans op intensievere neer-
slag (sneeuw, regen of een 
tussenvorm) groot als de 
zachtere lucht probeert op 
te stomen en de aanwezi-
ge koude lucht in zuidelijk 
Noord-Holland probeert te 
verdrijven. Een waterkoude 
zuidooster geeft dan aan-
vankelijk gevoelstempera-
turen beneden -7 graden.

In het weekend zal de koude 
lucht geheel zijn verdwenen 
en blijft het wisselvallig bij 
een graad of 8. Opvallend is 
dat de ijskoude Russische 
vrieslucht voorlopig nog 
enigszins in de buurt van 
Nederland blijft, ook vol-
gende week. Een kleine 
wijziging in het luchtdruk-
patroon hoeft er maar op 
te treden, of we zitten in-
eens in de winterse sferen. 
De kans dat dit gebeurt is 
thans zo’n 35%, dus de kans 
op een definitieve overwin-
ning van de milde lucht-
soort is daarmee nog altijd 
groter.   

Meer weerinformatie en 
fraaie foto’s op de geheel 
vernieuwde website www.
weerprimeur.nl.

weerman Marc Putto 

Prachtig weer gedurende een langere periode is nog steeds 
schaars in Nederland. We merken dat vrijwel dagelijks. Na 
een formidabele zaterdag viel het weer uitgerekend op 
zondag tegen met flinke regenvlagen door het Zandvoort-
se luchtruim. Het leek wel herfst op sommige momenten 
met rukwinden tot bijna 80 kilometer per uur. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden brieven in te 
korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Zandsculpturen

Telkens als ik door ons mooie dorp fiets, stoor ik mij in het cen-
trum aan de enorme zandsculpturen die er sinds de zomer staan. 
Jazeker, het zijn kunstwerken! Erg knap gemaakt, passend bij 
de zomer/nazomer. Maar toen de oliebollenkraam op het plein 
bijna tegen zo een sculptuur geplaatst was vermoedde ik dat de 
sculpturen spoedig verwijderd zouden worden. Maar helaas is 
dat tot op heden nog niet gebeurd.

Straks komt de leuke ijsbaan die ons Zandvoorts centrum in een 
bijzonder gezellige wintersfeer brengt! Ik moet er niet aan denken 
dat die sculpturen er dan nog staan. Voor de zekerheid heb ik de 
gemeente gebeld en gevraagd wanneer die sculpturen verwijderd 
worden. De ambtenaar vertelde dat de sculpturen verwijderd 
worden wanneer zij niet meer in goede staat zijn. Ook zei hij dat 
hij er elke dag op uitkijkt en de sculpturen prachtig vindt. Nou ik 
vind ze ook mooi, maar genoeg is genoeg! 

Dit is de tijd van ijssculpturen, niet van zandsculpturen!

Marijke van Diemen

Winterse sferen bij IJzerhandel Zantvoort

'De goedkoopste van NL'
IJzerhandel Zantvoort had vorige week zaterdag een leuke 
feestdag voor zijn klanten. Op die dag kon men alle arti-
kelen BTW-vrij afrekenen. Spullen zoals merkgereedschap, 
wat vaak een stuk duurder is, kon nu tegen een spotprijs 
worden aangeschaft. 

IJzerhandel Zantvoort was 
zaterdag opeens met veel 
artikelen de goedkoopste 
in Nederland. Ook mensen 
die in een verbouwing zit-
ten en waar het hele huis 
nog geschilderd moest 
worden waren goedkoop 
uit. Tevens kreeg iedereen 
bij besteding van € 75 of 
meer een gratis kerstboom 
van bijna 2 meter mee naar 

huis. En wie klaar was met 
winkelen kon vervolgens 
buiten nog genieten van 
een kopje erwtensoep en 
een glas glühwein in een 
verwarmde buitentent 
met gezellige kerstdeuntjes. 
Door de drukte en gezellig-
heid konden de medewer-
kers pas 2 uur na sluitings-
tijd de deuren sluiten. Het 
was een geslaagde dag dus.

OVZ Decemberloterij
Prijs Aangeboden door 1e trekking

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.

2x Tijdschriftenbon t.w.v. € 15
Koffie met appeltaart 2 pers. 
Bloemenbon t.w.v. € 25 
Cadeaubon t.w.v. € 25 
2x Kaascadeaubon t.w.v. € 25
2x DVD box t.w.v. € 25 
5x Autowasbeurt t.w.v. € 10

Rollade t.w.v. € 10
2x Seizoensbier+tapas voor 2pers.
2x Cadeaubon t.w.v. € 15 
Cadeaubon t.w.v. € 25 
Fondue/gourmetschotel 4 pers.
2x Doos wijn t.w.v. € 25 
Cadeaubon t.w.v. € 25 
2x 1 paar rubberen dames of heren hakken t.w.v. € 25 
Zuivelmandje t.w.v. € 25
Boodschappenpakket t.w.v. € 25
Parfumpakket t.w.v. € 40
Cadeaubon t.w.v. € 10 
2x Buiten vogelpakket 
Wijn-en notenpakket
Familie zwemkaart 4 pers.
Voucher t.w.v. € 25 in te leveren Fashion Store
2x Ferrari pennenset t.w.v. € 25
Professional shampoo
2x Cadeaubon t.w.v. € 10,00
Zak oliebollen en Appelbegneits
Cadeaubon t.w.v. € 10
2x Roomboter maxistaaf
Cadeaubon t.w.v. € 10
Cadeaubon t.w.v. € 15

Bruna Balkenende 
Grand Café XL
Jef & Henk Bluijs 
Versteege’s IJzerhandel
Kaashuis Tromp 
Music & More
Auto Strijder

Slagerij Vreeburg
Café Koper
Blokker
Slinger Optiek
Slagerij Horneman
Gall & Gall
Zandvoort Optiek
Shanna’s Shoe Repair
De Kaashoek
Albert Heijn
Moerenburg
Barrraba
Dobey
C’est Bon
Center Parcs Zandvoort 
Center Parcs Zandvoort
Pole Position
Headsigns
Kwekerij Van Kleeff
Oliebollenkraam Faase
Snackbar Het Plein
Van Vessem Patichou
Kids Avenue
Kids Avenue

G. Moelee, S. Sokolova
A. Gramberg
J. Paap
R. Zeegers
Fam. Rutte, G. Raves
E. van Hoboken, B. de Koker
J. Hoefnagel, Fam. Weller, 
J. Hoefnagel- Eijsken, M. Lamberts,
N. Blaauboer-Quast
E. Paap
T.E. Brune, M. v.d. Berg
F.M. Greffen, T. van Duijn-Koopman
J.R. Plantenga
Kamerbeek-Bakker
M. Knotter, H. van Lent
K. I. Borst
H. Hagerman, B. Staneke
B. v.d. Veen
H. van Straaten
P. Huijskes
E. de Boer
D.H. van Gelder, Fam. Ockersen
F. Snelling-Berg
J.P. van Vaalen
H. Camek
D. Popper, A. Kamperman
Fam. De Jong
G. Harteveld, I. van Bruggen
Fam. Velthuis
G. Scholten
D. Huijskes, Fam. Van de Zon
Fam. Paap
S. Bartling
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 
0653231754

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het 

behandelen van 
ingegroeide teennagels 

en het verwijderen 
van pijnlijke likdoorns. 

Gediplomeerd in de 
reumatische- en diabeti-

sche voet. Pro-voet lid. 
15 jaar ervaring.

tel. 06-46098919  
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Nieuwste model zonnebank 

met lichaamskoeling, 
gezichtskoeling, 

lichttherapie, 
aromatherapie, verneveling, 

gezichtsbruiner, heerlijke 
muziek (meerdere keuzes) 

en aansluiting voor uw 
eigen iPod. € 0,80 p/min.

Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A,

 tel. 06-19413733
.........................................................

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Schilderwerk, stucadoren, 

badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit 
tegen Poolse prijzen!

Tel. 06-44875212
.........................................................

Bel nu met
theater De Krocht

06-54677947
.........................................................

Stucadoor heeft tijd over 
voor € 6 p/m2. 

Ook schilderwerk mogelijk 
€ 15 p/u. 

Tel. 06-27048739

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel 

in de regio!
Nu veel nieuwe 

kerstspullen!
Wij halen ook 

bruikbare spullen op.
Open: 

do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Een sportieve start 

in januari met tennisles 
18+ seniorenles voor 

beginners. Op Tennisschool 
Zandvoort.nl 

vind je alle info
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 
of 06-22209568

.........................................................
Nieuwe Zon&
Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&
Beauty studio. 

Oosterduinweg 1 Haarlem, 
tel. 023-5476101

 www.sunergy.info

Kunst-Kerst-Kado’s
Originele kunstkado’s 

vanaf € 3. 
Kom naar Galerie 
de Buzzzzhalte, 
open op zondag 

van 13.00 tot 16.00 uur
.........................................................

Bijbeltekst voor de 
kerstdagen: "De liefde 
laat geen ruimte voor 

angst; volmaakte liefde 
sluit angst uit."

(1 Johannes 4:18). Meer info? 
www.gebedzandvoort.nl

.........................................................
Beloning € 100! 

voor getuige van ongeval in 
Oranjestraat. Op 14-08-2010 

remde een fietser achter 
een rode auto, sloeg over de 

kop en bleef bewusteloos 
liggen. Slachtoffer werd 

met ambulance naar 
ziekenhuis vervoerd. 

Svp dringend mailen naar: 
peter.bertram@
netcologne.de

.........................................................
Healing Service: 
Maandagmiddag 

17 december 
op afspraak tussen
 14.00 en 16.30 uur. 
Gebed voor zieken

 en andere problemen. 
Haltestraat 62b, 
tel. 06-40236673

Ontspanningsmassage
Klassiek-medische massage

Deep tissue massage
*Touch of life* praktijk 
voor massagetherapie

Kosterstraat 11, 
06-55931928

www.massagezandvoort.nl
.........................................................
Te huur: 1-2 pers. zomerhuis 

in centrum. Eigen opgang, 
45m2, 3 kamers, incl. G/W/L, 

TV aansl.+internet. 
Geen huisdieren.
 € 700-750 p.m.

 Bel voor info 06-46218675 
.........................................................

Lief zusje en zwager, 
gefeliciteerd met jullie

45 jarig huwelijk en 
jullie zijn binnenkort 65 jaar! 

Nog veel geluk gewenst.
Je zusjes, zwagers en kinderen
.........................................................
SINGLES VAN ZANDVOORT

Uniek DATE concept:
www.TwoHearts.nu

vertrouwelijk en discreet
Inschrijven voor slechts € 25

(actiecode ZC12)
 ........................................................  
Op de valreep aangeboden, 
opslagruimte van ca.300 m2 

in Z'voort-Noord. 
Inrijhoogte ca. 3,5m, 
inrijbreedte ca. 4m. 

Vraagprijs € 259.000,- k.k. 
Tel. 5731999

Z A N D K O R R E L S

BERICHT VANUIT 
ZORGCONTACT AAN 
ALLE VRIJWILLIGERS

Hartelijk dank voor jullie inzet gedurende het 
afgelopen jaar. Dankzij jullie konden we onze 
bewoners veel extra aandacht geven.

Wilt u ook vrijwilliger worden in een van onze woonzorgcentra?

Wij zijn op zoek naar diverse vrijwilligers voor o.a. het 

assisteren bij de lunch en het helpen bij acti viteiten. 

Voor informati e kunt u contact opnemen met 
Ria Winters, Coördinator Welzijn, 
op telefoonnummer 06-43129980 of 
via email r.winters@zorgcontact.nl. 

U kunt natuurlijk ook alti jd een 
kijkje nemen op onze website: 

www.zorgcontact.nl

Huis in de Duinen   A.G. Bodaan   Meerleven



Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers:
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

TegOeDBOn 
VOOr 1 grATiS 
ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december, 
bij u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Boeren Kerst kaas
Groot in smaak

Heel kilo nu € 15,90

Feestelijke vleeswaren
runderham, Pepersalami of Wildgehakt met noten.

naar keuze 100 gram: € 1,98
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand december voor Pashouders:

Geeft 10% feestelijke
korting aan Pashouders
in de maand december!

www.de-bode.nl

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

PERSONAL TRAINER
1e maand 
10% korting 
Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Nu met Zandvoort Pas;
HOT CHOCOLATE
MASSAGE

www.PrAkTijkixCHEL.NL

wELLNESSPrAkTijk

10%
kortin

g

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol 
€ 42,50
023-8885588
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Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Winterbanden
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden  
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

De goedkoopste CV ketel
December aanbieding:

Het leveren en monteren van een  
Remeha Tzerra CW5 incl. iSense  
klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten  
worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.  
Totaal prijs inclusief BTW € 1350.- en U ontvangt € 100.-  
retour van Remeha. Ook bieden wij een onderhoudscontract  
aan voor € 90.- inc. BTW per jaar.

Voor meer informatie:  
info@degoedkoopstecvketel.nl 023-8200340

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

Op onze poet gratis parkeren!

Kerstbomen
Kerstbomen in pot

Insteekgroen en
insteekmaterialen

Kerststukken
Kerstkransen

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 
Tot Kerstmis ook op dinsdag geopend

VenaVo 

Blaasproblemen? 

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013 toe! 

Venavo
elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 

Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 
www.venavo.nl 

P.s. ook met "slecht" weer staan wij er!!

Cranberry + D-Mannose werkt gewoon!! 

* Zéér sterke formule 
* 400 mg Cranberry met 90% fruitzuren 
* 250 mg D-Mannose 
* Natuurlijk in een vegetarische capsule 

60 capsules €15,95 

Tegen inlevering van deze advertentie: 

60 capsules €12,50 

Zaterdag 15 december • 10.00 tot 18.00 uur

Under the Christmas tree



Naturana | Kerkstraat 2b | www.naturana.nl

Kerstactie: 
10% korting 
op onze gehele 
Cybèle collectie 
lingerie, 
nachtmode en 
Shapewear 
artikelen

Nieuw in Zandvoort

Kerkstraat 2b/hoek Thorbeckestraat

Een microdermabrasie behandeling reinigt de huid en neemt het
bovenste laagje dode cellen weg terwijl actieve bestanddelen in 
de huid worden gebracht.

Wat kunnen we behandelen?

Fijne lijntjes en rimpels Onzuivere huid Grove poriën
Pigmentvlekjes Vochtarme huid Gevoelige huid
Acné huid Wallen onder de ogen

CADEAUTIP    van TOP tot TEEN!
Mini Microdermabrasie & Mini Pedicure  €59.95 

MICRODERMABRASIE

met silk peel spa

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

December actie: Bij aankoop van 

een colbert gratis shirt!
Colberts vanaf € 149,-

Walk of Fame 
herenshirts

Voor de mooiste Kerst
kleding en lingerie

Herfst/wintercollectie:
nu vanaf 20% korting!

Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

Wij wensen al onze klanten

fijne feestdagen 

en een HAAR vol 2013

ACTIE VAN
15 DECEMBER t/m 31 DECEMBER:

UITGROEI KLEUREN + WASSEN KNIPPEN DROGEN 

€ 50
EXTRA GEOPEND VAN 10 -5 OP:
23- 24- 30- en 31 DECEMBER!

Besteedt u van 15- t/m 31 december meer dan € 25,
ligt er voor u een presentje onder de kerstboom.

Wegens succes verlengd! Ook de hele maand  
december bieden wij u echte wollen dekbedden en 
wollen onderdekens aan voor de helft van de prijs. 

Deze wol van onze Texelse schapen staat er om 
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen 

met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.

4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.-   €  55.-
140x220 € 119.-   €  59.-
200x200 € 159.-   €  79.-
240x200 € 219.-   €109.-
240x220 € 239.-   €119.-
 
wollen onderdekens
  80x200 €  98.-   € 49.-
  90x200 €  98.-   € 49.-
140x200 € 149.-  € 75.-
160x200 € 179.-  € 89.-
180x200 € 198.-  € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT

TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

50%
KORTING



Uit de keuken van Fleur:
Hollandse bruine bonensoep

€ 4,95 een beker
—

Vier kazen lasagne met verse 
spinazie € 3,50 half pond

Loop gezellig binnen 
voor onze kerstpakketten.

Haltestraat 38, tel. 5715000

Kom naar onze mooie kerstetalage 
en winkel kijken om te zien wat U voor 
de kerstdagen allemaal kan bestellen

o.a. heerlijke kersttaarten, 
chipolatapudding met marasquinsaus, 

nieuw: de sneeuwster 
en vele andere lekkernijen.

Komt u er nog niet uit, dan ligt de kerst 
folder voor u klaar om het thuis nog 

even door te lezen.

Het team van La Bonbonnière.

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Haltestraat 7, 2042 lJ Zandvoort

voor reserveringen: 023-5716631, www.Zaras.nl

Beide Kerstdagen, 
oUdeJaarsavond en 

nieUwJaarsdag geoPend.

À la 
Carte!

KRIS KRAS de kerst door bij de vier geboden.
Stel zelf uw 3 gangen kerstmenu samen met keuze 
uit de gehele kaart en van de krijtborden met div. 

wild specialiteiten voor de feestelijke prijs van € 29,50.

Beide dagen geopend!!!
1e kerstdag v.a. 17.00 uur
2e kerstdag v.a. 13.00 uur 

www.deviergeboden.nl

www.piripi.nl 

Tapasbar PIRIPI is 2e kerstdag geopend
voor een gezellige kerstborrel!!

Bij elk drankje gratis tapa.

Ook met kerst onbeperkt tapas eten voor €19,50
Voor info en reserveringen: 023-5712537

Zeestraat 36  |  2042 LC  Zandvoort  |  www.restaurantevi.nl
Geopend van di t/m zo vanaf 17.30 uur.  Reserveren 023 573 66 80

Kerstmenu 2012  1e en 2e Kerstdag
8 gangen proeverij menu € 75,-- p/p

Amuses

Zeebaars tartaar, Zeeuwse oester (0000), romanesco, 
radijs, venkel en saffraan dressing

Bonbon van eendenlever gevuld met duindoornjam 
en reductie van Aceto Balsamico

King crab dim sum, licht gebonden gevogelte bouillon, 
hoisin saus en mini paksoy

Kalfszwezerik met duxelles en crumble van paddenstoel         

Slush Puppie van bleekselderij met mojito shot 

Hertenrugfilet met pastinaak, pied bleu, 
kastanje en jus van zoethout

Vacherin Mont D’or met brioche van biet, chioggia biet, 
mesclum sla en truffeldressing

Millefeuille van chocolade en caramel 
met ananas en kruidnagelroomijs 

* Wijnarrangement, inclusief welkomst cocktail  € 35,00

EVI89-6dec.indd   1 02-12-12   13:42
Relax For You at Slender You
Ontspannende rug- of voet massage € 25,-
Lichaamspakking van o.a. groene thee / eucalyptus vanaf € 30,-
Kaartleggen € 25,-
Magnetiseren € 25,-
Bel voor afspraak Sonja Paap 0629621866
Of Slender you 0619413733
www.relaxforyou.nl

Tegen inlevering van deze bon krijgt u
€ 7,50 korting 
op een van de behandelingen

Relax For You • Hogeweg 56a • 2042GJ Zandvoort

Elk broodje van de week loopt van  
donderdag tot donderdag!

Deze week is het broodje: 
Baguette wildpaté met huisgemaakte
bosvruchtensaus € 3,95
Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 
Dinsdag 25 december gesloten

De nieuwe lunchroom 
in Zandvoort 

met huiskamersfeer…



Kerstmis 2012 in Zandvoort

Kerst vieren bij 
Grand Café Restaurant XL

Kerstavond 24 december 
à la carte & wildkaartje*

*
Eerste kerstdag 25 december

zijn wij gesloten
*

Tweede kerstdag 26 december
à la carte & wildkaartje*

*
Uiteraard voor de kids: 
ons kindermenu à € 8,95

*
uw avond wordt ondersteund door 
de gezellige zanger Dennis

 *
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen 

Graag reserveren: 023-5712252
*Wildkaartje vanaf vrijdag 7 december

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660 
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Reserveer snel een tafel voor deze unieke kerstavond.
Tel. 023-5716119 www.beachclubtakefive.nl

Op de eerste kerstdag van dit jaar serveren 
wij vanaf 18.30 uur een heerlijk kerstdiner. 

Tijdens het diner zingt 

RHODÊS SAMÉ LOTTIN 
hele mooie en bekende kerstnummers 

- Kerst Amuse
- Proeverij Take Five  

- Kerstsoep 
-  Warm buffet

- Huisgemaakte groentequiche
- Kalkoenrollade met truffeljus

- Klassiek wildgerecht met Banyulssaus
- Visstoofschotel met een  kreeftensaus 

- Zalm uit de oven met krokant dakje en parmezaan
- Stoofpeertjes en huisgemaakte cranberrycompote

- Pommes duchesse en gebakken krieltjes met knoflook en tijm
- Kalfsoester ingerold met chorizo, 

tomatentapenade, brie en pancetta

€52,50 p.p.

CHRISTMAS ON THE BEACH 

15 December - Red bull presents; “ 10 days before Christmas ”
Een tot in de puntjes door Red bull chique verzorgde gezellige en mooie avond 
met o.a. een glas cava bij binnenkomst en een DJ. Voorafgaand door diner met 

een keuze uit a la carte of ons “ Sjansende 3 gangen menu “ voor € 25,50

21 december - Kleding party met live entertainment!
Op deze gezellige fashion avond verwelkomen Sjans & Madamoiselle Paris u 

met een glaasje bubbels, presenteren wij de leukste betaalbare  
kleding uit Parijs aan u onder het genot van een klein hapje en  

zingt zangeres Angelique live! ( aanvang 19:00)

24 December - “ The Voice “ zangeres Marjet
Na diner zingt Marjet op deze mooie kerstavond speciaal voor u 

(aanvang 22:00)

25 & 26 December
Op beide kerstdagen is Sjans voor u geopend in ultieme kerstsfeer 

en met heerlijke a la carte gerechten (reserveren gewenst)

1 Januari - “ Happy New Year! ”
Sjans proost graag met U op een gelukkig en gezond 2013! 

Daarom bent u van harte welkom op onze Nieuwjaars borrel om het  
nieuwe jaar in te luiden met een glaasje heerlijke bubbels! (aanvang 16:00)

Grand café Sjans     Haltestraat 26      2042 LN    tel: 023-5712524

Agenda
Iedere vrijdag vanaf 17:00 uur onze vrijdagmid-
dagborrel om samen het weekend in te luiden

&
Iedere vrijdag en/of zaterdag dj of zanger



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

december 2012, 2012-VV-122.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere en uitgebreide omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Perceel in Amsterdamse Waterleidingduinen nabij Duin-
padweg en Vogelenzangseweg, Het aanleggen van een 
ruiterpad, verzonden 06 december 2012, 2012-VV-121.
In de publicatie van 8 november 2012, is de aanvraag als 
zijnde vergunningssoort “uitgebreide procedure” aangeduid, 
echter na de ontvankelijkheidtoets blijkt dat het hier om de 
vergunningssoort “reguliere procedure” gaat.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een 
bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op 
de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van 
bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Dege-
nen die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-
besluit  kunnen gedurende een termijn van zes weken na 
bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen. 
De datum van bekend¬making is de verzenddatum van de 
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de 
publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
beroepschrift.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning afgegeven aan Stichting 
Nieuwjaarsduik Zandvoort voor de Nieuwjaarsduik op 1 
januari 2013 tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

dat de gemeenteraad op 27 november 2012 heeft besloten, dat 
op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor de gebieden gelegen binnen 
de rode lijnen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kaart registratienummer Z 2011 - 004709 (bestemmingsplan-
gebied Centrum met uitzondering van het projectgebied LDC) 
en binnen de aangegeven vlakken op de digitale verbeelding. 
Dit besluit treedt in werking op 17 december 2012.

Het besluit ligt met ingang van 14 december 2012 met de bij het 
besluit behorende kaart registratienummer Z 2011 - 004709, 
waarop met een omlijning het betreffende gebied is aange-
geven, voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij 
de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluëstraat 2) te 
Zandvoort. De stukken zijn tevens langs elektronische weg 
beschikbaar via de gemeentelijke website www.zandvoort.nl 
en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen het besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht in combinatie met lid 2, onder C, van de bij-
lage, behorende bij deze wet, geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Zuster D. Bronderstraat 25, maken inrit –uitweg, ingekomen 
29 november 2012, 2012-VV-133.
- Thomsonstraat 1, het gedeeltelijk slopen van een gebouw, 
ingekomen 30 november 2012, 2012-VV-134.
- Thomsonstraat 1, het wijzigen van de achter- en zijgevel, het 
plaatsen van een dakopbouw en aanleg van een kelder, inge-
komen 30 november 2012, 2012-VV-135.
- Boulevard Paulus Loot t.o. nr. 57, plaatsen seizoensgebonden 
strandpaviljoen, ingekomen 04 december 2012, 2012-VV-136.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Bentveld:
- Duindoornlaan 37, kappen boom in zijtuin, verzonden 06 
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Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 49 en 
de verdere in week 49 door het college genomen besluiten 
zijn in week 50 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 december 2012. 
Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en 
Besluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:  
- Benoemen lid Rekenkamer
- Olympia’s Tour
- Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013
- Aanbieding erfpacht Palace
- Beleidsnota Wmo 2013 - 2016 en de Wmo verordening 2013
- Dekkingsvoorstellen 2013 - 2016

Bij Gemeenteraad - Besluitvorming bovendien:
- Lijst ingekomen post
- Verslagen 6 en 7 november 

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad – Besluitvorming. 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wij-
zigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle infor-
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”). 

Vergadering welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op donderdag 20 december 
vanaf 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
Op 18 december wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 20 de-
cember in de dinsdag huisvuilwijk.
 
Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 17 december 2012 vergadert de Wmo-raad over welzijns-
zaken die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen 
van de Wmo-raad worden gehouden op de derde maandag 
van iedere maand.

Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum 
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, 
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ZorgContact

Kerstactie:
Beachclub Take Five
Bernard Coiffures
Bloemsierkunst  

Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Bruna
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Vier Geboden/Piripi
Dobey Zandvoort
Grand Café Sjans
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
Haar
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Naturana Mode C.V.
Orbit Bloemendaal
Relax For You
Restaurant EVI
Rosarito 
Shanna's Shoe Repair 

& Leatherwear
Sushi Quisine
Tati Atria
Walk of Fame
Zaras, Café Restaurant

Administratiekantoor 
K. Willemse

Andrea Ristorante Italiano
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood 
Beter Mobiel
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Goedkoopste CV ketel
Dorsman Assurantiën
Dynamics Hair & Nails
EigenWijs Makelaars
Emotion by Esprit/Confet'ti B.V. 
Gascontrol Haarlem B.V.
Greeven, Makelaardij o.g.
Hendriks Administratie-  

en boekhoudkantoor
Kaashuis Tromp Franchise b.v.
Old Vienna
P. van Kleeff
Pluspunt
Radio Stiphout
Stichting Classic Concerts
Tiroler Stuberl
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:Dutch GT kampioenschap Winst en verlies 

De Finaleraces liggen al maanden achter ons maar de win-
naar van de Dutch GT is pas onlangs bekend geworden. Ferdi-
nand Kool is definitief uitgeroepen tot de kampioen van 2012.

Afgelopen zondag is de zaalcompetitie van de Zandvoortse 
hockeydames begonnen. Helaas worden de thuiswedstrijden 
dit seizoen opnieuw niet in de Korver Sporthal gespeeld maar 
buiten Zandvoort.Als er één team is dat de re-

glementen in de HDI-Gerling 
Dutch GT Championship 
goed heeft bestudeerd het 
afgelopen seizoen, dan is dat 
het Davytec team van Davy 
Lemmens wel. Want Nick 
Catsburg van het Ekris team 
leek met de winst aan de haal 
te gaan, maar het Davytec 
team van rijder Ferdinand 
Kool was erg wakker geweest 
tijdens de Trophy of the Dunes. 
Het Davytec team constateer-
de dat er meer dan het toe-
gestane aantal mannen aan 
de Ekris BMW van Catsburg 
werkten en diende daarop een 
protest in bij de wedstrijdlei-
ding. Na het bestuderen van 
de videobeelden gaf wed-
strijdleider Jeroen Frieman 
het Davytec team gelijk en 

In de zaal worden per compe-
titieronde twee wedstrijden 
gespeeld. Afgelopen zondag 
was Myra 8 de eerste tegen-
stander. De wedstrijd begon 
zeer hoopgevend waarbij 
de kansen voornamelijk bij 
Zandvoort lagen. Door veel 
door te wisselen bleef het 
Zandvoortse team fit en 
bleef ook de creativiteit en 
spelsnelheid aanwezig. “Je 
zag tijdens deze eerste wed-
strijd wel dat het enigszins 
wennen was voor de speel-
sters en dat het op sommige 
punten nog niet helemaal 
klopte. Hierdoor hebben we 
de wedstrijd ook helaas uit 
handen moeten gegeven. 
Na twee keer 20 minuten 
spelen eindigden wij op 3-4 

moest Catsburg de snelle 
kwalificatietijd inleveren. Het 
Ekris team diende daartegen 
een protest in bij de sportcom-
missarissen, die vervolgens 
de straf weer terugdraaiden. 
Kool en Lemmens besloten 
het dan maar voor te laten ko-
men bij het College Autosport 
Rechtspraak. Dit college stelde 
Davytec in het gelijk, waardoor 
de titel alsnog naar Kool ging.

Om de titel binnen te halen 
ging er wel een donkere za-
terdagmiddagrace tijdens de 
Finaleraces aan vooraf, waar-
bij Kool met de Corvette in de 
muur voor de pits op het rech-
te stuk belandde. Ironisch ge-
noeg belandde een monteur 
van Ekris door rondvliegende 
brokstukken in het ziekenhuis.

verlies”, meldde aanvoerster 
Nathalie Huisman na afloop.

Voor de tweede wedstrijd, 
tegen Spaarndam, werd voor 
een meer verdedigende op-
stelling gekozen. Dit bleek 
uiteindelijk een juiste keuze 
te zijn geweest. Het liep veel 
beter, het klopte gewoon. 
Deze wedstrijd werd dan ook 
overtuigend met 8-0 gewon-
nen. “Het was geen saaie 
wedstrijd, onze tegenstan-
ders hadden hier en daar 
wat kansen maar kwamen 
op geen enkele wijze langs 
onze verdedigsters. Irma 
Keur was verantwoordelijk 
voor maar liefst de helft van 
de doelpunten”, aldus de 
aanvoerster.

autosport zaalhockey

Vergunning voor opslag en verkoop van vuurwerk
Er is een vergunning verleend aan de firma Blokker te Zand-
voort voor het afleveren, dan wel tot aflevering aanwezig 
houden van vuurwerk op vrijdag 28 december, zaterdag 29 
december en maandag 31 december 2012.

Verkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke bebording 
en verkeerstekens bij Nieuwjaarsduik te Zandvoort
Om de Nieuwjaarsduik 2013 een parcours aan te bieden is het ge-
wenst om de Seinpostweg, Thorbeckestraat en Boulevard Paulus 
Loot af te sluiten voor verkeer. Tevens zal voor de bereikbaarheid 
van het zuidelijke deel van Zandvoort het eenrichtingsverkeer 
in de Marisstraat omgekeerd worden. De burgemeester heeft 
hiervoor een vergunning met kenmerk 2012/11/002152 verleend.
 
Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college 
van Burgemeester en Wethouders om:
1. over te gaan tot de plaatsing de borden conform model C1 van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 op de volgende locaties: 
 - op de Seinpostweg nabij het Badhuisplein;
 - op de Thorbeckestraat nabij de Marisstraat;
 - op de Boulevard Paulus Loot nabij de Mauritsstraat.
2. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model 
C2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 op de volgende locaties aan de Marisstraat:
 - ten noorden van de Marnix van st. Aldegondestraat;
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 - bij de aansluiting met het Ir.G. Friedhoffplein;
3. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model 
C3 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 op de volgende locaties aan de Marisstraat:
 - bij de aansluiting met de Thorbeckestraat;
 - ten zuiden van de Marnix van st. Aldegondestraat.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur. 

Op zoek naar werk 
of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

4. bovenstaande borden te plaatsen op dinsdag 1 januari 2013 
van 10 uur tot 17 uur.
 
Het verkeersbesluit met kenmerk 2012/11/002247 ligt ter inzage 
op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden bij de balies 
in de ontvangsthal.




